De Hervormde gemeente Dirksland zoekt per direct een
Kerkelijk werker (M/V) met als aandachtsgebied:
Kind/Jeugd/Jonge gezinnen
Profiel
Wij zijn op zoek naar een gedreven, gemotiveerde en enthousiaste kerkelijk werker die een
goede invulling kan geven de onderstaande werkzaamheden.
Kernwoorden in het profiel zijn:
• Pastoraal en diaconaal betrokken (zichtbaar in het kunnen aangaan en onderhouden van
pastorale en diaconale contacten)
• Missionair (vaardig om het geloofsgesprek op een aansprekende en eigentijdse wijze te
voeren)
• Didactisch (herleidbaar in het opzetten van onderwijssituaties die stimulerend en uitdagend
zijn in de aan te bieden van vormen van catechese en toerusting).
• Lerend (de Kerkelijk Werker zal als vormings- en toerustingswerker werkzaam zijn om met
anderen te werken aan kennis en inzicht in Gods Woord, aan de vertaling daarvan in
houdingsaspecten en het eigen maken van Bijbelse waarden en normen, met het uiteindelijke
doel om als zelfstandig christen, die een authentieke relatie met God heeft, te leven.
Werkzaamheden
De taakgebieden en werkzaamheden binnen de Hervormde Gemeente Dirksland betreffen:
Gegeven de veelheid van werkzaamheden is het de bedoeling dat de kerkelijk werker vooral
initiatief neemt, anderen erbij betrekt en laat uitvoeren, en op de achtergrond (behalve in de
vieringen) meewerkt.
Bij een dergelijke functie horen de volgende functie-eisen
• HBO opleiding Kerkelijk Werker (aan GH of CHE), bij voorkeur met preekconsent; •
communicatief vaardig, zowel in spreken als op schrift;
• begrip en inlevingsvermogen voor de leef- en belevingswereld van jeugd, jongeren en
(jonge) gezinnen;
• relevante werkervaring in het kerkelijk jongerenwerk, beroepsmatig of als vrijwilliger;
• beleid kunnen formuleren en zelfstandig kunnen uitvoeren; • vrijwilligers kunnen stimuleren
en aansturen;
• bereidheid om ook ’s avonds en in het weekend te werken;
• woonachtig in een straal van maximaal 30 kilometer van Dirksland;
• betrokken bij een kerkgemeenschap van de Protestantse Kerk in Nederland;
Functie en start
Het gaat om een functie in schaal 8 van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in
Nederland. De inschaling ligt tussen € 2.390,- en € 3.285,- bruto maandsalaris bij fulltime
dienstverband afhankelijk van relevante werkervaring.
De startdatum wordt in overleg bepaald, doch liefst zo spoedig mogelijk.
De Hervormde Gemeente Dirksland vindt veiligheid in het jeugdwerk van groot belang.
Daarom is voor aanstelling als jongerenwerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
noodzakelijk. Aan het eind van de werving en selectieprocedure wordt hiervoor een
aanvraagformulier verstrekt.

Informatie
Voor vragen over de gemeente en het jongerenwerk kun je contact opnemen met de
contactpersonen vanuit de gemeente :
- Patrick de Dreu (jeugdouderling),
e-mail: patrickdedreu@hervormddirksland.nl of tel: 06/53170634.
-

Bram Kievit ouderling/kerkrentmeester,
e-mail: bramkievit@hervormddirksland.nl of tel: 06-24102850.

Reageren
Je kunt je reactie met motivatie en CV tot en met maandag 2 mei 2022 a.s. per e-mail sturen
naar Bram Kievit, e-mail: bramkievit@hervormddirksland.nl
We zien uit naar je sollicitatie en de mogelijkheid om samen met je invulling te geven aan
deze roeping!

